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Смесен хор "Черноморски звуци"
Балчик, България

Диригент: д-р Валентина Георгиева

Детско юношески хор
"Katajanmarjat"
Пори, Финландия

Диригент: Златомира Василева

Женски народен хор
"Космически гласове" – София,

България
диригент: Ваня Монева

Камерен хор
"Belle Voci" – Холандия

Диригент: Недялка Тодорова

Детски хор "Canzona"
Murowana Goslina, Полша

диригент: Adrianna
Wtorkowska-Kubinska

Смесен хор АКУД "Соня
Маринкович"

Нови Сад, Сърбия
диригент: Dunja Deuric

Детски народен хор при
НГХНИ "Константин

Преславски"
Варна, България

диригент: Петя Драгнева

Смесен хор "Лира"
Загреб, Хърватска

Диригент: Robert Homen

Вокална формация "Рила"
с. Костенец, България

Диригент: Ирина Герина

Женски хор "Canzona"
Murowana Goslina, Полша

Диригент: Elzbieta Wtorkowska

Смесен хор "Седянка"
Силистра, България

Диригент: Светлозар Христов

Смесен хор "Saint George"
Municipality Volvis, Гърция

Диригент: Karamanis Stavros

Младежки камерен хор
"Consonance"

Букурещ, Румъния
Диригент: Lacramioara Ana

Pauliuc

Вокална група "Слънце"
Варна, България

диригент: Петя Драгнева

Фолклорен хор "Елица",
София, България

диригент: Галя Петкова

Детски народен хор при
ОУ "Антон Страшимиров"-

Варна, България
диригент: Петя Драгнева

Вокална студия при
НЧ "Паисий Хилендарски-1870"

Балчик, България
диригент: д-р Валентина Георгиева

Смесен хор "Царевец"
Велико Търново, България
диригент: Диян Диханов

От 3 до 7 юни Балчик отново
събира хорове от всички краища
на Европа. Фестивалът "Черно-
морски звуци" дава старт на лет-
ния музикален афиш в Балчик. Фе-
стивалната столица на Балканите
ще бъде огласена от 18 артистич-
ни формации и за пръв път на
събитието в Балчик ще гостуват
хорове от Полша, Холандия и
Хърватска. Ваня Монева, носи-
тел на приза "Музикант на годи-
ната" за 2014 година, ще има са-
мостоятелен концерт в рамките
на фестивала с дирижирания от
нея хор "Космически гласове". Тя
ще води и хорова работилница
"Български фолклор". Съставите
ще изпълнят съвременна българ-
ска хорова музика, написана спе-
циално за фестивала от Георги

Арнаудов, който ще бъде и ръко-
водител на ателие. Повече от 2500
любители на хоровото изкуство
от 58 вокални формации от Бъл-
гария, Украйна, Литва, Финлан-
дия, Франция, Дания, Германия,
Италия, Чехия, Турция, Сърбия,
Македония, Румъния и Гърция
музицираха в Балчик в първите
четири издания на фестивала. Съ-
битието ще се провежда на сце-
ните в НЧ "Паисий Хилендарс-
ки", ДКИ КЦ "Двореца", в храма
"Св.св.Константин и Елена" и пред
Общината в Балчик.

- -
 Сава ТИХОЛОВ,

Началник отдел
"Култура, протокол и връзки с

обществеността" Община
Балчик
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На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, Решение №

644 по Протокол № 43 от 31.07.2014 г., Решение № 788 по Протокол
№ 49 от 26.03.2015 г. на ОбС 1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собст-
веност: 1.1 Павилион № 4 с площ 4,5 м2, находящ се в гр. Балчик, алея
"Двореца" - публична общинска собственост, с начална годишна наем-
на цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет
стотинки/, без ДДС. 1.2. Павилион № 9 с площ 4,5 м2, находящ се в гр.
Балчик, алея "Двореца" - публична общинска собственост, с начална
годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един
лева и петдесет стотинки/, без ДДС. 1.3. Павилион № 11 с площ 4,5 м2,
находящ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - публична общинска собстве-
ност, с начална годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто
деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС. Павилионите са
отредени за продажба на сладолед или сувенири и плажни артикули.

2. Срок на договора - до 30.07.2016 год.
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани

по смисъла на Търговския закон. Кандидатите е необходимо да нямат
задължения към Община Балчик. Същите следва да посочат в докумен-
тите за кандидатстване какъв асортимент стоки ще предлагат.

Търгът ще се проведе на 01.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на I - ви
етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септем-
ври" № 6. Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с
вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.05.2015 г. до 15.00 ч. на 29.05.2015
г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 29.05.2015
г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на
депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед
се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ

за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54,
Веселина Маринова

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ /приета с Решение 238 по
Протокол № 27 от 27.02.2009 година; изм. и доп. с Решение 748 по
Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; изм. и доп. с Решение 531 по Протокол
№ 37 от 27.02.2014 г. на ОбС - Балчик/, Решение № 826 по Протокол №
50 от 28.04.2015 г. на ОбС - Балчик,  и Заповед № 572/13.05.2015 г. на
Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на 5 бр.
рекламно - информационни елементи с обща площ 10 м2, както следва :

1.1. част от ПИ № 53120.505.1 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне
на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 м2.

1.2.  част от ПИ № 02508.7.32 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне
на 1 бр. рекламно -информационен елемент с площ 2 м2.

1.3. част от ПИ № 02508.526.214 по кад. карта на гр. Балчик за
поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 м2.

1.4. част от ПИ № 02508.69.112 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне
на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 м2.

1.5. част от ПИ № 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне
на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 м2.

с начална годишна наемна цена в размер на 490,00 лв. /четиристотин
и деветдесет лева/, без ДДС, съгл. от Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от Наредба за реда
и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на
Общ. Балчик. Посочената цена е за всички описани по горе части от
имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи.

2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по

смисъла на Търговския закон. Кандидатите следва да нямат задължения
към Община Балчик.

     След сключване Договора за наем, наемателя се задължава да направи
необходимите постъпки, съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за
поставяне на рекламни елементи върху части от имоти - публична
общинска собственост.

    4.Търгът ще се проведе на 01.06.2015 г. от 11.30 часа в залата на I -
ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 -
септември" № 6.

     Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл.
ДДС, всеки работен ден от 14.05.2015 г. до 29.05.2015 г. до 15.00 ч. на
касата на ОбА - Балчик.
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